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Первинна профілактика хронічного болю 

Вступ 

Первинна профілактика болю – це попередження гострого болю, вторинна профілактика 

стосується переходу від гострого до хронічного болю, а третинна профілактика спрямована на 

зменшення впливу хронічного болю [5]. Далі наведено докази первинних профілактичних 

втручань щодо післяопераційного болю та травм на робочому місці. 

Дослідження первинної профілактики болю  

Хронічний післяопераційний біль. Хірургічні втручання є поширеними, часто викликають гострий 

біль, впливають на велику частину населення і, мабуть, є найбільш дослідженим больовим станом 

стосовно первинної профілактики [1]. Профілактичні заходи включають преабілітацію, перед- та 

періопераційну фармакотерапію та анестезію, а також інтервенції після виписки. Преабілітація, що 

складається в основному з аеробних вправ і вправ із супротивом, може покращити фізичні функції, 

тривалість перебування в стаціонарі та післяопераційний біль у порівнянні зі стандартним 

доглядом (низька якість доказів) [8]. Вважається, що навчання пацієнтів зменшує страх або 

тривожність через біль при хірургічних втручаннях, однак, сучасні низькоякісні дані свідчать, що 

передопераційне навчання саме по собі не може поліпшити післяопераційний біль, активність, 

якість життя, пов'язану зі станом здоров'я, або післяопераційну тривогу більше, ніж стандартний 

догляд [6]. Однак передопераційні психологічні втручання, включаючи інформування, когнітивні 

інтервенції або стратегії релаксації, можуть мати невеликий, але позитивний вплив на 

післяопераційний біль, тривалість перебування в стаціонарі або негативний вплив (докази дуже 

низької і низької якості) [7]. 

Ефективність фармакотерапії та анестезії для запобігання хронічного болю після хірургічного 

втручання була досліджена та детально розглянута в іншому інформаційному бюлетені (див. 

інформаційний бюлетень «Профілактика хронічного післяопераційного болю»). 

Дослідження втручань після виписки для зменшення вираженості хронічного болю після тотальної 

артропластики коліна, що складається в основному з фізичної терапії, свідчить про те, що ці 

втручання виявляються ефективними [15]. 

Як зазначено в останніх флагманських проектах (без підтримки рандомізовааних клінічнихз 

досліджень), міждисциплінарний підхід, який включає передопераційні, стаціонарні 

післяопераційні та позалікарняні втручання після виписки, виконані мультипрофесійними 

бригадами, здається перспективним для запобігання хронічного болю після операції у пацієнтів з 

підвищеним ризиком [4, 13]. Передумовою є необхідність мати прогностичні інструменти для 
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виявлення пацієнтів з високим ризиком розвитку післяопераційного болю, багато дослідницьких 

груп зараз працюють над цим [9]. 

Професійні втручання спрямовані на зниження виробничих травм і травм, що призводять до 

гострого болю. Втручання повинні стосуватися змін фізичних та психологічних факторів ризику, які 

значно збільшують шанси на виникнення нового болю у спині. До них відносяться ручна праця, що 

включає незручне положення (OR 8,0, 95% CI 5,5–11,8), відволікання під час роботи (OR 25,0, 95% 

CI 3,4–184,5), втома (OR 3,7, 95% CI 2,2) –6.3) [11]. Проте, є докази помірної якості того, що 

рекомендації по підйому вантажів і навчання з допоміжними пристроями або без них не 

запобігають болю у спині або непрацездатності, пов'язаної з болем у спині, у порівнянні з 

відсутністю будь-якого втручання або альтернативних втручань [14]. 

Поширені професійні втручання включають фізичні вправи (RR 0,65, 95% KI 0,50-0,86) або вправи у 

поєднанні з навчанням (RR 0,55, 95% KI 0,41-0,74), які в першу чергу знижують ризик розвитку 

болю у спині (докази низької і помірної якості) [12], висновки, підтверджені недавнім 

систематичним оглядом [10]. Інші професійні втручання, такі як лише навчання (буклети, школа 

болю в спині, відеоролики), ортези для стопи, супінатори для взуття, пояси та корсети для спини, 

ортопедичні спинки крісла не впливали на частоту болю у спині [10]. 

Фізичні ергономічні втручання включають в себе покращення обладнання та робочого місця для 

зменшення фізичного навантаження на опорно-руховий апарат [3]. Один мета-аналіз виявив 

непереконливі докази низької та помірної якості щодо підлокітників з альтернативною 

комп'ютерною мишкою у зниженні частоти м’язово-скелетних розладів шиї, плеча, верхньої 

кінцівки, і дуже низької якості доказу того, що додаткові перерви зменшують дискомфорт у шиї 

(MD 0,25; 95% CI 0,40-0,01), надпліччі або плечі (MD 0,33; 95% CI 0,46-0,19), передпліччі, зап’ясті 

або кисті (MD 0,18; 95% CI 0,29-0,08) серед офісних працівників [3]. Не було виявлено ефекту на 

біль чи дискомфорт у верхніх кінцівках від регулювання робочого місця та робочого столу [3]. 

Висновок 

Декілька досліджень прямо стосуються ефективності первинних профілактичних втручань щодо 

хронічного болю, підкреслюючи необхідність високоякісних досліджень у цій галузі. Один з 

майбутніх підходів до первинної профілактики хронічного болю може бути втручанням у сферу 

охорони здоров'я, спрямованим як на загальну популяцію, так і на групи високого ризику [5]. 

Державна освіта може підвищити інформованість про біль та її наслідки для здоров'я, покращити 

знання населення про стратегії, які люди можуть використовувати для лікування болю, а також 

усунути розбіжності, які існують у знаннях про біль [2]. 
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